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Hur skulle du beskriva ditt skrivbord?

– Som ett organiserat kaos. Det ser 
väldigt ostrukturerat ut men jag kan faktiskt 
hitta i travarna. Högarna i bokhyllan är det 
mer tveksamt med. Så visst, jag kan väl 
hålla med om att det lutar mer åt kaos än åt 
ordning. Jag har inte ägnat så mycket tid åt 
att göra det ombonat. Men jag har foton på 
mina barn och i fönstret står en blomkruka. 
Fast den har nog stått tom i två år nu ...

Varför har du det så?        
– För att det tar för lång tid att göra en 

ordentlig städning. Och varje gång man 
rotar så blir det stökigt igen. Dessutom 
jobbar jag med många olika saker samtidigt 
och vill ha allt inom gripbart avstånd. Jag 
har egentligen ingenting emot att det är 
stökigt, så länge jag hittar det jag söker. 
Men där börjar det väl bli lite problematiskt. 
Jag har inget emot att ha ordning heller. 
Men det var så länge sedan jag hade det 
städat så jag minns knappt hur det var.

Vad stör du dig på när det gäller andras 
skrivbord?

– Nja, egentligen inget. Men saker som jag 
själv inte skulle vilja ha är odiskade tallrikar 
och liknande.

Vad skulle du inte klara dig utan?
– Datorn och telefonen. Och bra-att-ha-

papper med koder till hemsidor och så.
Vad skulle du aldrig ha på ditt skrivbord?
– Saker som kan börja lukta illa. Där går 

min gräns.

Andreas Bågenholm har inte lagt 
mycket tid på att pynta. Men en 
vidsträckt utsikt och familjefoton 

ökar trivseln.
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